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ĮŽANGA

Šis vadovas pateikiamas kartu su kiekvienu nauju
modeliu. Jame rasite visą reikiamą naudojimo ir
priežiūros informaciją.

Prieš pradėdami naudoti ar vykdyti
techninę priežiūrą atidžiai perskaitykite
šį vadovą ir išsiaiškinkite, kaip veikia
mašina.

Su kiekvienu nauju modeliu pateikiamas ir iliustruotas
dalių sąrašo vadovas. Užsakydami pakeičiamas dalis,
naudokitės dalių sąrašo vadovu. Kad užsakymas būtų
įvykdytas greitai, laikykitės skyriaus KAIP UŽSAKYTI
DALIS? nurodymų, kuriuos rasite dalių sąrašo vadove.
Ši mašina veiks puikiai. Tačiau geriausių rezultatų
mažiausiomis sąnaudomis pasieksite, jei:

S mašiną naudosite laikydamiesi reikiamų atsargumo
priemonių;

S reguliariai prižiūrėsite mašiną – pagal pateiktus
priežiūros nurodymus;

S mašinai prižiūrėti naudosite gamintojo tiekiamas ar
lygiavertes dalis.

Jei norite peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti vadovus
internetu, apsilankykite: www.tennantco.com/manuals

SAUGOKITE APLINKĄ
Įpakavimo medžiagas ir panaudotus
mašinos komponentus, pavyzdžiui,
akumuliatorių, išmeskite aplinkai
nepavojingu būdu pagal vietos atliekų
tvarkymo reikalavimus.

Atminkite, kad atliekas galima
pakartotinai panaudoti.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA, Uden -The Netherlands (Nyderlandai)
Europe@tennantco.com www.tennantco.com

„Trojan“ ir „HydroLINK“ yra registruotieji „Trojan Battery Company“ prekių
ženklai.

Techniniai duomenys ir dalys gali būti pakeisti neįspėjus.

Originalios instrukcijos. E „Tennant Company“, 2014.
Visos teisės saugomos.

NUMATYTASIS NAUDOJIMAS

Ši šveitimo mašina skirta naudoti komerciniais tikslais,
pavyzdžiui, viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse,
gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir įmonėse. Ji yra
skirta kietiems grindų paviršiams (vinilinėms grindų
plytelėms, dirbtiniam akmeniui, marmurui, kietmedžiui,
betono dangai ir kt.) šveisti tik viduje. Nenaudokite šios
mašinos ant kilimais dengtų paviršių. Naudokite tik
rekomenduojamus šveitimo padus, skirtus šiai mašinai
ir jos naudojimo paskirčiai. Nenaudokite šios mašinos
kitaip, nei aprašyta naudotojo vadove.

MAŠINOS DUOMENYS

Užpildykite montavimo metu ir
išsaugokite šią informaciją ateičiai.

Modelio Nr.

Serijos Nr.

Sumontavimo data

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden - The Netherlands
(Nyderlandai)
Uden, 2014.01.01

Mark Morrison
Tarptautinių operacijų direktorius

EB atitikties deklaracija

Mašinos tipas: Grindų šveitimo mašina Modelis: B5, B7
Ši mašina atitinka šias ES direktyvas:
- Mašinų direktyvą: 2006/42/EB
- Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą: 2004/108/EB
Taikomus suderintuosius standartus: EN ISO 14121-1, EN 1037, EN
60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN
ISO 4413, EN 55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO
3744, EN ISO 3741, EN ISO 13059, EN ISO 3450, EN 60335-2-72.

LT
(pagal Mašinų direktyvos II A priedą)
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šiame vadove pagal toliau aprašytas reikšmes
naudojamos šios atsargumo priemonės:

PERSPĖJIMAS. Įspėti apie pavojingus ar
nesaugius veiksmus, kurie gali sukelti sunkų žmogaus
sužeidimą ar mirtį.
SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Nustatyti veiksmus, kurių reikia
laikytis, kad įrenginys saugiai veiktų.

Ši informacija įspėja apie galimai pavojingas
operatoriui būsenas. Sužinokite, kada galimos
nurodytos sąlygos. Raskite visų saugos įrenginių
išdėstymo vietas mašinoje. Nedelsdami praneškite apie
mašinos pažeidimą ar veikimo nesklandumus.

PERSPĖJIMAS. Norėdami sumažinti gaisro,
sprogimo, elektros šoko ir sužalojimo pavojų:
- Prieš pradėdami naudoti mašiną atidžiai

perskaitykite vadovą.
- Nenaudokite ir nerinkite degių medžiagų.
- Nenaudokite mašinos aplinkoje, kurioje yra degiųjų

skysčių, garų ar lengvai užsidegančių dulkių.
Šios mašinos variklis nėra apsaugotas nuo
sprogimo. Užvedus elektrinį variklį bei jam veikiant,
šis kibirkščiuos, o tai gali sukelti gaisrą arba
sprogimą, jei įrenginiu dirbama aplinkoje, kurioje
yra degių garų / skysčių arba lengvai užsidegančių
dulkių.

- Akumuliatorius išskiria vandenilio dujas. Gali kilti
sprogimas ar gaisras. Įkraudami, saugokitės
kibirkščių ir atviros liepsnos.

- Prieš atlikdami mašinos techninę priežiūrą,
akumuliatorių atjunkite nuo įkroviklio laidų.

- Nekraukite akumuliatoriaus, jei pažeistas laidas.
Nekeiskite kištuko.
Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą kroviklio
maitinimo laidą gali keisti tik gamintojas, techninės
priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos
specialistas.
Dėl nesuderinamų akumuliatoriaus įkroviklių
naudojimo akumuliatorių galima pažeisti ir sukelti
gaisro pavojų.

- Nenaudokite lauke arba nevalykite šlapių paviršių.
Laikykite patalpų viduje. Ši mašina skirta naudoti tik
sausam valymui.

- Ši mašina nėra tinkama pavojingoms dulkėms
surinkti.

- Padas sukasi – nekiškite rankų.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS.
1. Nenaudokite mašinos:

- Kol nesate tinkamai išmokyti ir įgalioti ja
naudotis.

- Kol neperskaitėte ir nesupratote naudotojo
vadovo.

- Jei protiškai ir fiziškai nepajėgiate vadovautis
mašinos instrukcijomis.

- Esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų.
- Kol naudojatės mobiliuoju telefonu arba

kitokiais elektroniniais prietaisais.
- Jei mašina yra netinkama eksploatuoti.
- Lauke. Ši mašina skirta naudoti tik patalpose.
- Su padais arba priedais, kurių netiekia arba

nepatvirtino „Tennant“. Kitų šepečių
naudojimas gali sukelti pavojų saugumui.

- Vietose, kur gali nukristi daiktai.
- Vietose, kuriose per tamsu matyti valdiklius ir

saugiai valdyti mašiną.
- Be dulkių maišo arba filtrų.

2. Prieš naudodami mašiną:
- Įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai yra vietoje

ir tinkamai veikia.
3. Mašinos eksploatavimo metu:

- Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove.
- Nedelsdami praneškite apie mašinos

pažeidimą ar veikimo nesklandumus.
- Avėkite neslystančius batus uždarais galais.
- Sukdami sumažinkite greitį.
- Saugokite rankas nuo besisukančio pado.
- Lėtai važiuokite nuolaidžiais ir slidžiais

paviršiais.
- Nešveiskite didesnėse nei 9 laipsnių įkalnėse

arba netransportuokite įkalnėse, viršijančiose
19,5 laipsnių kampą.

- Mašina nevežkite keleivių.
- Būkite atidūs važiuodami atbuline eiga.
- Neprileiskite prie mašinos vaikų ir pašalinių

asmenų.
- Neleiskite, kad mašina būtų naudojama kaip

žaislas.
4. Prieš palikdami mašiną arba atlikdami techninį jos

aptarnavimą:
- Sustokite ant horizontalaus paviršiaus.
- Nustatykite stovėjimo stabdį, jei yra.
- Užgesinkite mašiną ir ištraukite raktelį.
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5. Atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus:
- Prieš dirbdami su mašina, atjunkite

akumuliatorių nuo įkroviklio.
- Visi darbai turi būti atliekami esant gana

ryškiam apšvietimui ir aiškiam matomumui.
- Visus remonto darbus turi atlikti apmokyti

darbuotojai.
- Naudokite „Tennant“ tiekiamas ar lygiavertes

pakaitines dalis.
- Nekeiskite originalios mašinos konstrukcijos.
- Saugokitės judančių dalių. Nedėvėkite laisvų

drabužių ar papuošalų ir suriškite ilgus plaukus.
- Kol įkroviklis veikia, nebandykite atjungti

išorinio įkroviklio nuolatinės srovės laido nuo
mašinos lizdo. Gali kilti kibirkštys. Jei įkrovimą
norite nutraukti įkraunant, pirmiausia atjunkite
kintamosios srovės laidą.

- Nenaudokite nesuderinamų akumuliatoriaus
įkroviklių, nes taip galima pažeisti akumuliatorių
ir sukelti gaisro pavojų.

- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo
laidas.

- Patalpa, kurioje dirbate, turi būti gerai
vėdinama.

- Venkite kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi.
- Saugokite akumuliatorių nuo metalinių daiktų.
- Nepurkškite ir neplaukite mašinos žarna.
- Akumuliatoriui pakelti naudokite keltuvą arba

atitinkamą kėlimo įrankį.
- Kelkite mašiną keltuvu tik tam skirtose vietose.

Paremkite mašiną keliamosiomis atramomis.
- Prieš pakeldami mašiną užblokuokite jos ratus.
- Naudokite keltuvą ar domkratą, išlaikantį

mašinos svorį.
- Naudokite reikiamas ir šiame vadove

rekomenduojamas asmenines apsaugos
priemones.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Mūvėkite apsaugines
pirštines.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Užsidėkite apsauginius
akinius.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Naudokite apsauginę
dulkių kaukę.

6. Pakraudami / iškraudami mašiną į / iš sunkvežimį
(-io) ar priekabą (-os):
- Naudokite tokią nuožulniąją plokštumą, kuri

atlaikytų mašinos ir operatoriaus svorį.
- Neeksploatuokite mašinos ant didesnio nei

19,5 laipsnių kampo nuožulniosios plokštumos
nuolydžio.

- Kai nuožulniosios plokštumos nuolydis yra
didesnis nei 19,5 laipsnio, naudokite suktuvą.

- Pakrovę nuleiskite padą.
- Išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.
- Įjunkite stovėjimo stabdį (jei yra).
- Užblokuokite mašinos ratus.
- Naudokite diržus mašinai pritvirtinti.
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SAUGOS ETIKETĖS

Saugos etiketes rasite nurodytose mašinos vietose. Etiketes pakeiskite, jei jų nėra, jos sugadintos arba neįskaitomos.

SAUGOS
ETIKETĖ – prieš
pradėdami
naudoti mašiną
atidžiai
perskaitykite
vadovą.
Ją galima rasti
valdymo pulto
šone.

PERSPĖJAMOJI ETIKETĖ – nekraukite
akumuliatoriaus, jei pažeistas laidas.
Elektros šoko pavojus. Prieš atlikdami
techninę priežiūrą, atjunkite įkroviklio
laidą.
Ją galima rasti galinėje valdymo pulto
pusėje.

PERSPĖJAMOJI ETIKETĖ
– akumuliatorius išskiria
vandenilio dujas. Gali kilti
sprogimas ar gaisras.
Įkraudami, saugokitės
kibirkščių ir atviros
liepsnos.
Ją galima rasti galinėje
valdymo pulto pusėje ir
mašinos gaubto viduje.

PERSPĖJAMOJI ETIKETĖ
– prieš atlikdami mašinos
techninę priežiūrą, atjunkite
akumuliatoriaus laidus.
Ją galima rasti ant valdymo
plokštės dangčio.

PERSPĖJAMOJI
ETIKETĖ –
besisukantis padas.
Nekiškite rankų.
Ją galima rasti ant
šveitimo bloko.
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MAŠINOS KOMPONENTAI
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prispaudimo pultas

Automatinio šepečių / šluosčių
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1. Puodelio laikiklis
2. Vidinis instrukcijų vadovas
3. Akumuliatoriaus skyriaus gaubto skląsčiai
4. Srovės pertraukiklio skydelis, esantis netoli

akumuliatoriaus.
5. Akumuliatoriaus skyriaus gaubtas
6. Šveitimo pado variklis
7. Šveitimo bloko pakreipimo fiksatorius / atleidimo

rankenėlė
8. Bamperio / šveitimo bloko reguliavimo rankena
9. Šveitimo blokas
10. Sienos ritinėlis
11. Dulkių kontrolės uždanga
12. Dulkių surinkimo maišo skyrius
13. HEPA filtras (modelis su aktyvaus dulkių

surinkimo sistema)
14. Valdymo rankena
15. Paleidimo rankena
16. Pagrindinio maitinimo įjungimo / išjungimo jungiklis
17. USB programos prievadas

18. Avarinio sustabdymo mygtukas (savaeigis modelis)
19. Valandų skaitiklis
20. Vidinio akumuliatoriaus įkroviklio laidas
21. Vidinio akumuliatoriaus įkroviklio laido laikymo kabliai
22. Šveitimo bloko pakėlimo pedalas
23. Antistatinis dirželis
24. Stovėjimo stabdys (pasirinktinis)
25. Išorinio akumuliatoriaus įkroviklio kištukinis lizdas
26. Greitasis rinkimas (savaeigis modelis)
27. Pado prispaudimo mygtukas(automatinis modelis)
28. Pado prispaudimo indikatorius (automatinis modelis)
29. Pado prispaudimo padidinimo mygtukas

(automatinis modelis)
30. Krypties keitimo svirtis (savaeigis modelis)
31. Techninio aptarnavimo indikatorius
32. Variklio perkaitimo indikatorius
33. Išsekusio akumuliatoriaus indikatorius
34. Dulkių maišo patikrinimo indikatorius
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MAŠINOS MONTAVIMAS

MAŠINOS IŠPAKAVIMAS

1. Atidžiai patikrinkite, ar ant mašinos nėra pažeidimo
požymių. Apie pažeidimus iš karto praneškite
vežėjui.

2. Patikrinkite turinio sąrašą. Dėl trūkstamų elementų
susisiekite su pardavėju arba „Tennant“.
Turinys:
D Šveitimo padas (iš anksto sumontuotas)
D Dulkių surinkimo maišas (iš anksto

sumontuotas)
Medžiaginis maišas (įsigyjamas atskirai)

D Akumuliatoriaus dėklas
D Akumuliatoriaus papildymo vandeniu sistema

(iš anksto sumontuota)
D Išorinis akumuliatoriaus įkroviklis (įsigyjamas

atskirai)
D Įkroviklio laidas / modeliai su išoriniu įkrovikliu

(įsigyjamas atskirai)
D Dalių vadovas
D Sieninė naudojimo ir priežiūros schema
510 mm modelis:
D 3 akumuliatoriai (iš anksto sumontuoti)
D 2 akumuliatorių laidai
D 6 akumuliatoriaus terminalų guminiai gaubtai
D 1–2 putplastiniai akumuliatorių tarpikliai
610 mm, 690mm modeliai:
D 6 akumuliatoriai (iš anksto sumontuoti)
D 5 akumuliatorių laidai
D 12 akumuliatoriaus terminalų guminiai gaubtai
D 2 putplastiniai akumuliatorių tarpikliai (AGM

akumuliatorius)
3. Norėdami išimti mašiną iš dėžės, nuimkite dirželius,

ratų blokatorius ir transportavimo laikiklius.
Naudodami pridėtą nuožulniąją plokštumą,
atsargiai nuvažiuokite mašina nuo padėklo (1 pav.).
Įsitikinkite, kad šveitimo blokas yra pakeltas.

DĖMESIO. Nenutraukite mašinos nuo padėklo,
nenaudodami nuožulniosios plokštumos, nes galite ją
apgadinti.

PAV. 1

AKUMULIATORIŲ ĮSTATYMAS

Jei mašina pateikta be akumuliatoriaus, kreipkitės į
pardavėją arba „Tennant“ dėl rekomendacijų.
SVARBU. Kai mašina pateikiama su akumuliatoriumi ir
akumuliatoriaus įkrovikliu, akumuliatoriaus įkrovos
indikatorius yra gamykloje užprogramuotas pateikto
tipo akumuliatoriui. Kai mašina pateikiama be
akumuliatoriaus, mašinos akumuliatoriaus įkrovos
indikatorius (BDI) yra iš anksto užprogramuotas pagal
numatytuosius nustatymus veikti su skysto elektrolito /
rūgštiniu švino akumuliatoriumi. Montuojant kitokio tipo
akumuliatorių (t. y. sandarų AGM akumuliatorių ir kt.),
reikia perprogramuoti akumuliatoriaus įkrovos
indikatorių, kad būtų išvengta akumuliatoriaus
pažeidimo. Norėdami daugiau informacijos, žr.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS.

TECHNINIAI AKUMULIATORIAUS DUOMENYS:
B5 modelis –
3–12 voltų, giluminio ciklo, 185 AH skysto tipo rūgštinis
švino akumuliatorius (stumiamas modelis).
3–12 voltų, giluminio ciklo, 225 AH skysto tipo rūgštinis
švino akumuliatorius (savaeigis modelis).
3-12 voltų, giluminio ciklo, 234 AH AGM sandarus
akumuliatorius
(įsigyjamas atskirai, stumiamas ir savaeigis modeliai)

B7 modelis –
6–6 voltų, giluminio ciklo, 240 AH skysto tipo rūgštinis
švino akumuliatorius (610 mm modelis).
6–6 voltų, giluminio ciklo, 330 AH skysto tipo rūgštinis
švino akumuliatorius (690mm modelis).
6–6 voltų, giluminio ciklo, 360 AH skysto tipo rūgštinis
švino akumuliatorius (įsigyjamas atskirai 610 mm, 690
mm modeliai).

6–6 voltų, giluminio ciklo, 312 AH AGM sandarus
akumuliatorius (įsigyjamas atskirai, 690 mm, 690 mm
modelis).
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PERSPĖJIMAS. Gaisro arba sprogimo pavojus.
Akumuliatoriai išskiria vandenilio dujas. Gali kilti
sprogimas ar gaisras. Įkraudami, saugokitės kibirkščių
ir atviros liepsnos.
SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį mašinos
aptarnavimą, naudokite reikiamą asmeninę apsauginę
įrangą. Venkite sąlyčio su akumuliatoriaus rūgštimi.
1. Pastatykite mašiną ant horizontalaus paviršiaus,

išjunkite ją ir ištraukite raktelį.
2. Atsklęskite akumuliatoriaus skyriaus gaubto

skląsčius ir atkelkite dangtį atgal (2 pav.).
3. Atsargiai įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus

skyrių. Išdėliokite akumuliatoriaus terminalus, kaip
parodyta (3 pav.).

2 PAV.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį mašinos
aptarnavimą, akumuliatoriui pakelti naudokite keltuvą
arba atitinkamą kėlimo įrankį.
4. Norėdami išvengti akumuliatoriaus judėjimo,

įstatykite pateiktus putplastinius akumuliatorių
tarpiklius, kaip pavaizduota (3 pav.).

5. Naudodami pridėtus akumuliatoriaus gnybtų
dangtelius, prijunkite laidus prie akumuliatoriaus
gnybtų, kaip pavaizduota (3 pav.). Paskutinį
prijunkite juodą mašinos akumuliatoriaus laidą (-).
Dirbdami greta akumuliatoriaus, naudokite
izoliuotus įrankius.

RAUDONAS

JUODAS
M
aš
in
os

pr
ie
ki
s

Putplastiniai akumuliatorių tarpikliai:
0 – skysto elektrolito akumuliatorius
2 – AGM akumuliatorius

M
aš
in
os

pr
ie
ki
s

B7
modelis

B5
modelis

Putplastiniai akumuliatorių tarpikliai:
1 – skysto elektrolito akumuliatorius
2 – AGM akumuliatorius

R
AU

D
O
N
AS

JUODAS

PAV. 3

MAŠINOS VEIKIMAS

Jūsų mašinai maitinimą tiekia 36 V akumuliatorius
(skysto elektrolito / rūgštinis arba sandarus / AGM
akumuliatorius). Šveitimo procesą atlieka didelio greičio
besisukantis prispaustas padas ir mašinos judėjimas į
priekį, užtikrinantis sklandų grindų blizginimą.
Stumiamame modelyje yra besisukantis padas, o
savaeigiame modelyje – variklis. Pado prispaudimą ir
šveitimo greitį galima reguliuoti, atsižvelgiant į grindų
tipą ir būklę. Atsižvelgiant į modelį, pado prispaudimas
reguliuojamas mechaniškai, naudojant pavarą. Dulkės
surenkamos naudojant pasyvaus arba aktyvaus dulkių
surinkimo vakuumo sistemą. Pasyvaus dulkių
surinkimo vakuumo sistema naudoja išcentrinę
besisukančio pado jėgą, kad dulkėms surinkti būtų
sudarytas vakuumas. Aktyvaus dulkių surinkimo
vakuumo sistemą sudaro dulkių siurblio variklis ir
didelio efektyvumo HEPA filtras. Šveitimo funkcija
valdoma paleidimo rankena, esančia valdymo pulte.
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MAŠINOS PARENGIMAS

ŠVEITIMO PADO UŽDĖJIMAS
Atsižvelgiant į grindų tipą, apdailą ir grindų būklę,
galima rinktis iš daugybės skirtingų šveitimo padų.
Norėdami gauti rekomendacijų, kokį šveitimo padą
naudoti, kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją.
Kiekviena nauja mašina pateikiama su iš anksto
sumontuotu šveitimo padu.
Gamyklos tiekiami pakaitiniai šveitimo padai:
611788 – 510 mm šerelių šveitimo padas (kiekis – 5)
1204254 – 610 mm šerelių šveitimo padas (kiekis – 1)
1204255 – 690 mm šerelių šveitimo padas (kiekis – 1)

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite mašinos su padais
arba priedais, kurių netiekia arba nepatvirtino
„Tennant“. Kitų šepečių naudojimas gali sukelti pavojų
saugumui.
1. Pastatykite mašiną ant horizontalaus paviršiaus,

išjunkite ją ir ištraukite raktelį.
2. Norėdami pakelti šveitimo bloką nuo grindų, koja

nuspauskite kairiąją šveitimo bloko pakėlimo
pedalo pusę (4 pav.). Kelkite bloko pakėlimo
rankeną, kol blokas užsifiksuos pado pakeitimo
padėtyje.

PAV. 4

3. Uždėkite šveitimo padą ant pado varomojo disko
(5 pav.). Įsitikinkite, kad padas yra varomojo disko
centre. Užfiksuokite padą centriniais fiksatoriais.
Nenaudokite mašinos neužfiksavę centrinių pado
fiksatorių.

PAV. 5

4. Norėdami atleisti bloką į pado keitimo padėties,
kelkite bloko pakėlimo rankeną (6 pav.).

PAV. 6

PADO PRISPAUDIMO NUSTATYMAS (modeliai su
mechaniniu pado spaudimo reguliavimu)

Naudojant modelius su mechaniniu pado spaudimo
reguliavimu, optimalus pado prispaudimas yra
nustatytas gamykloje. Norint pasiekti gerų šveitimo
rezultatų, reikšmės turi daug dalykų: grindų tipas,
apdaila, būklė ir pado tipas.
Norėdami užtikrinti, kad gamyklos nustatymai geriausiai
atitiktų jūsų šveitimo poreikius, rekomenduojama atlikti
šią procedūrą. Tinkamai nustačius prispaudimą,
atsižvelgiant į šveitimą, tai užtikrins nuoseklius jūsų
reguliaraus šveitimo grafiko rezultatus. Tai vadinama
metodu „Nustatyk ir pamiršk“.
1. Norėdami suaktyvinti pado prispaudimo režimą,

suraskite valdymo pulto kairėje pusėje esantį
paslėptą mygtuką (maža įranta) (7 pav.).

2. Nuspauskite ir palaikykite paslėptą mygtuką ir
pasukite raktelį į užvedimo padėtį. Laikykite
mygtuką, kol akumuliatoriaus iškrovos indikatoriuje
pasirodys viena žalia lemputė (7 pav.). Atleidus
mygtuką, žalia lemputės užges ir įsijungs techninio
aptarnavimo lemputė.
Dabar mašina yra paruošta esamam pado
prispaudimui patikrinti.
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PAV. 7

3. Patraukite paleidimo rankeną ir pradėkite šveisti
bent 10 sekundžių (8 pav.). LED indikatorius
sublyksės, tuomet pasirodys viena lemputė,
patvirtinanti esamo pado prispaudimo nustatymą.
Prispaudimo nustatymus žr. šioje toliau pateiktoje
lentelėje.

PAV. 8

LED kodas f = įjungta Prispaudimo nustatymas

f F F F F Blyksi – per žemas

f F F F F Žemas

F f F F F Vidutinis žemas

F F f F F Vidutinis

F F F f F Vidutinis aukštas

F F F F f Aukštas

F F F F f Blyksi – per aukštas

Rekomenduojamas vidutinis prispaudimo nustatymas.
Šiuo nustatymu nustatykite šveitimo efektyvumą ir
prireikus reguliuokite jį.
Norėdami reguliuoti prispaudimo nustatymą, eikite prie
kito veiksmo.
4. Pakelkite šveitimo bloką ir ištraukite raktelį.

Suraskite pado prispaudimo reguliavimo
fiksuojamąjį vielokaištį (9 pav.).

PAV. 9

5. Norėdami padidinti prispaudimą, perkelkite
fiksuojamąjį vielokaištį į kitą angą arčiau variklio.
Norėdami sumažinti prispaudimą, perkelkite
fiksuojamąjį vielokaištį priešinga kryptimi (10 pav.).

PAV. 10

6. Pakartokite 1–3 veiksmus ir reguliuokite vielokaištį,
kol bus pasiektas prispaudimo nustatymas.

DULKIŲ SURINKIMO MAIŠO IR „HEPA“ FILTRO
ĮDĖJIMAS

Kiekviena nauja mašina pateikiama su iš anksto įdėtu
popieriniu maišu. Modeliai su atskirai įsigyjama aktyvios
dulkių kontrolės sistema turi iš anksto įdėtą HEPA filtrą
Pakaitiniai maišeliai / filtrai:
dalies Nr. 1210869 – 1 pakuotė / 10 popierinių maišelių
dalies Nr. 1208744 – medžiaginis maišas (įsigyjamas
atskirai)
dalies Nr. 1203162 –HEPA filtras

PASTABA. Atskirai įsigyjamas maišas nėra skirtas
modeliams su aktyvios dulkių kontrolės sistema.
SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite mašinos be įdėto
dulkių maišo ir filtrų.
1. Pastatykite mašiną ant horizontalaus paviršiaus,

išjunkite ją ir ištraukite raktelį.
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2. Nuimkite dulkių surinkimo maišo skyriaus dangtį.
Nuspauskite dvi dangčio auseles ir jį nuimkite (11
pav.).

PAV. 11

3. Įdėkite dulkių maišą ir HEPA filtrą, kaip
pavaizduota. Uždėkite dangtį (12 pav.). HEPA
filtras yra modelyje su aktyvaus dulkių surinkimo
sistema.

PAV. 12

4. Dulkių maišo patikrinimo indikatorius valdymo pulte
periodiškai įsižiebia, įspėdama operatorių apie pilną
dulkių maišą. Pakeiskite maišą, kai jis pripildytas iki
pusės (13 pav.). Norėdami patikrinti maišo
indikatorių, iš naujo paleiskite mašiną.

PAV. 13

5. Keiskite HEPA filtrą kasmet arba kas 200
naudojimo valandų (14 pav.).

PAV. 14

MAŠINOS NAUDOJIMAS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Nenaudokite mašinos
neperskaitę ir nesupratę naudotojo vadovo.

PASIRUOŠIMAS DARBUI

- Iššluokite grindis ir pašalinkite bet kokias kliūtis.
- Nušveiskite nuo grindų bet kokius susikaupusius

nešvarumus.
- Patikrinkite, ar grindų paviršius yra sausas.

Nenaudokite mašinos poliravimo tirpalui purkšti.
- Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį.
- Pasirinkite tinkamą šveitimo padą.
- Patikrinkite šveitimo pado būklę.
- Patikrinkite, ar dulkių surinkimo maišas nėra pilnas.
- Patikrinkite maišo skyriuje esančią dulkių siurblio

žarną.
- Patikrinkite, ar mašina tinkamai veikia.

MAŠINOS NAUDOJIMAS

1. Nuleiskite šveitimo bloką ant grindų koja
paspausdami šveitimo bloko pakėlimo pedalą, kaip
pavaizduota (15 pav.).

PAV. 15

2. Atleiskite stovėjimo stabdį (jei yra) (16 pav.)
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3. Pasukite raktelį į užvedimo (I) padėtį (16 pav.).

PAV. 16

4. Kai naudojamas savaeigis modelis,nuspauskite
krypties keitimo svirtį į važiavimo priekine eiga
padėtį (17 pav.). Norėdami mašina važiuoti atbuline
eiga, patraukite krypties keitimo svirtį atgal.

PIRMYN

ATGAL

PAV. 17

5. Norėdami pradėti šveitimą, patraukite paleidimo
rankeną (18 pav.). Šveitimo blokas šveis grindis
siurbdamas.

PAV. 18

6. Kai naudojamas stumiamas modelis, lėtai stumkite
mašiną į priekį. Besisukantis šepetys padės stumti
mašiną į priekį.
Kai naudojamas savaeigis modelis, sureguliuokite
šveitimo greitį pasukdami greičio parinkiklį į norimą
padėtį (19 pav.).

PAV. 19
7. Kai naudojamas modelis su automatiniu

prispaudimu, nustatykite pageidaujamą pado
prispaudimą nuspausdami pado prispaudimo
padidinimo arba sumažinimo mygtuką (20 pav.).
Siekdami optimalių rezultatų, nustatykite pado
prispaudimo indikatorių į centrinį LED nustatymą.

PAV. 20
Naudojant modelius su mechaniniu pado
prispaudimo reguliavimu, optimalus pado
prispaudimas yra nustatytas gamykloje. Norėdami
įsitikinti, kad pado prispaudimas tinkamai
nustatytas, atsižvelgiant į šveitimą, žr. skyriaus
MAŠINOS PARENGIMAS dalį PADO
PRISPAUDIMO NUSTATYMAS.

8. Norėdami sustabdyti šveitimą, atleiskite paleidimo
rankeną (21 pav.). Savaeigiame modelyje yra
elektromagnetinė stabdžių sistema, kuri
automatiškai sustabdo mašiną, kai rankena
atleidžiama.

PAV. 21
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9. Norėdami perkelti mašiną iš vienos vietos į kitą,
pakelkite šveitimo bloką į transportavimo padėtį (22
pav.).

PAV. 22

AVARINIO IŠJUNGIMO MYGTUKAS (savaeigis
modelis)
Nenumatytu atveju nuspauskite avarinio išjungimo
mygtuką (23 pav.). Šiuo raudonu mygtuku išjungiama
visos mašinos energija. Norėdami vėl įjungti srovę,
pasukite mygtuką pagal laikrodžio rodyklę ir pasukite
raktelį.
Šį mygtuką naudokite tik avariniu atveju. Jis neskirtas
įprastai išjungti mašiną.

PAV. 23

VALDYMO PULTO ĮSPĖJAMIEJI SIMBOLIAI
Šie valdymo pulto įspėjamieji simboliai įsižiebs ir
pradės blyksėti toliau nurodytais atvejais.

1 2 3

1 – Techninio aptarnavimo indikatorius – aptiktas
mašinos arba akumuliatoriaus įkroviklio gedimas. Žr.
TECHNINIO APTARNAVIMO INDIKATORIAUS
KODAI

2 – Pado variklio perkaitimo indikatorius – variklio
temperatūra yra per aukšta. Išjunkite mašiną ir leiskite
varikliui atvėsti. Varikliui atvėsus, gedimas nebebus
nurodomas. Jei tai pasikartoja, tai reiškia, kad
nustatytas per didelis pado prispaudimas arba
pasirinktas netinkamas pado tipas. Sumažinkite pado
prispaudimą arba pakeiskite padą.
3 – Patikrinkite dulkių maišo indikatorių – pilno dulkių
maišo priminimas. Pakeiskite maišą, kai jis pripildytas
iki pusės. Norėdami iš naujo nustatyti indikatorių,
paleiskite mašiną iš naujo.

EKSPLOATUOJANT MAŠINĄ

1. Kai įmanoma, naudokite mašiną tiesiame kelyje ir
užleiskite šveitimo šepetį kelis centimetrus / colius
ant nušveistos vietos.

2. Darydami staigius posūkius, sumažinkite mašinos
greitį.

3. Nenaudokite mašinos poliravimo tirpalui purkšti.
4. Venkite bet kokių grindų fiksavimo elementų ar

nelygių grindų perėjimų, kurie gali pažeisti padą,
pado varomąjį diską ar dulkių uždangą.

5. Neatsitrenkite mašina į kolonas arba sienas.
6. Neeksploatuokite mašinos ant didesnės nei 9

laipsnių kampo nuokalnės arba transportuojant
nenaudokite didesnio nei 19,5 laipsnių kampo
nuožulniosios plokštumos.

7. Savaeigiai modeliai: valydami labai nusidėvėjusias
grindis, sumažinkite greitį ir padidinkite pado
prispaudimą, kad būtų užtikrintas optimalus
šveitimo efektyvumas.

8. Periodiškai tikrinkite pado būklę. Kai ant pado
prisikaupia grindų apdailos arba nešvarumų,
apverskite jį arba, prireikus, pakeiskite.

9. Kai įsijungia maišo patikrinimo indikatorius,
patikrinkite jį. Pakeiskite maišą, kai jis pripildytas iki
pusės.

10. Patikrinkite dulkių uždangos būklę. Uždangoje
susikaupus dideliam grindų apdailos kiekiui, ant
grindų gali likti juostų.

11. Stebėkite akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorių.
Žr. AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS
INDIKATORIUS.

12. Savaeigiam modeliui sugedus, ją galima kurį laiką
stumti arba lėtai tempti.

13. Palikdami mašiną be priežiūros, išjunkite mašiną ir
ištraukite raktelį.

14. Baigę šveisti, atlikite mašinos priežiūros
procedūras. Žr. MAŠINOS PRIEŽIŪRA
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IŠSEKUSIO AKUMULIATORIAUS INDIKATORIUS

Išsekusio akumuliatoriaus indikatorius (BDI) rodo
akumuliatoriaus įkrovos lygį. Kai akumuliatoriai visiškai
įkrauti, dega visos penkios indikatoriaus lemputės (24
pav.). Akumuliatoriui senkant, indikatoriaus lemputės
mažėja iš dešinės į kairę.

Kai akumuliatoriaus išsekimo lygis pasiekia pirmą
raudoną lemputę, sustabdykite šveitimą ir įkraukite
akumuliatorių. Jei pradeda mirksėti paskutinė raudona
lemputė, šveitimo funkcija išjungiama automatiškai, kad
akumuliatorius būtų apsaugotas nuo išsekimo.
Savaeigis modelis: Raudonai lemputei mirksint mašiną
dar galima vairuoti. Nuvairuokite mašiną į įkrovimo stotį
ir įkraukite akumuliatorių.

PAV. 24

Mašinos akumuliatoriaus įkrovos indikatorius yra
užprogramuotas akumuliatoriui, kuris yra pateiktas su
jūsų mašina. Jei nuspręsite naudoti kitokio tipo ir
galingumo akumuliatorių (t. y.skysto elektrolito / rūgštinį
švino, sandarų, AGM akumuliatorių ir kt.), turėsite
perprogramuoti BDI, kad būtų išvengta akumuliatoriaus
pažeidimo. Žr. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS.

VALANDŲ SKAITIKLIS
Valandų skaitiklis registruoja mašinos naudojimo
valandas. Valandų skaitiklį naudokite konkrečioms
techninės priežiūros procedūroms ir aptarnavimo
įrašams padaryti. Valandų skaitiklis yra valdymo pulte
(25 pav.).

PAV. 25

GRANDINĖS PERTRAUKIKLIAI. SAUGIKLIS

Šioje mašinoje įrengti trys iš naujo nustatomi grandinės
pertraukikliai, kurių paskirtis yra apsaugoti mašiną nuo
srovės perkrovos. Suveikus pertraukikliui, nustatykite
priežastį, tuomet nustatykite grandinės pertraukiklį iš
naujo. Jei grandinės pertraukiklio nepavyksta nustatyti
iš naujo arba jis vėl suveikia, kreipkitės į apmokytą
darbuotoją.
Grandinės pertraukikliai yra greta akumuliatoriaus
skyriaus ir yra nurodomi, kaip aprašyta toliau
(26 pav.).
GRANDINĖS PERTRAUKIKLIAI:
1 (2,5 A) valdymo plokštė
2 (15 A) pavara / aktyvios dulkių kontrolės sistema
3 (30 A) pagrindinis / varomasis / pado varomojo disko
variklis

PAV. 26
SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atliekant techninį mašinos
aptarnavimą, visus remonto darbus turi atlikti apmokyti
darbuotojai.
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TECHNINIO APTARNAVIMO INDIKATORIAUS KODAI

Kai mašina arba akumuliatoriaus įkroviklis nustato gedimą arba perspėjimą, pradeda be perstojo degti raudonas
techninio aptarnavimo indikatorius ir konkretus akumuliatoriaus įkrovos indikatoriaus LED kodas. Norėdami nustatyti
gedimą, perskaitykite šiuos LED kodus.

Raudonas
techninio
aptarnavimo
indikatorius
(blyksi) Akumuliatoriaus įkrovos

indikatoriaus LED gedimų
kodai (blyksi)

LED gedimų ko
dai: f = blyksi PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

f f f f f
Suaktyvintas avarinio sustabdymo mygtukas. Norėdami nustatyti iš naujo ir vėl paleisti maši

ną, pasukite avarinio išjungimo jungiklį prieš
laikrodžio rodyklę.

F F F f f
Pado variklio laidų, jungties arba valdymo
plokštės problema.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

f F F F F Pado variklio įtampos praradimas. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

f F F f f
Pado variklio srovė viršija ribinę vertę. Iš naujo užveskite mašiną. Jei gedimo kodas

teberodomas, kreipkitės į techninio aptarnavi
mo centrą.

f F f F F
Pado variklio srovė ilgą laiką pernelyg didelė.
Per stiprus pado prispaudimas.

Sumažinkite prispaudimą. Jei gedimo kodas
teberodomas, kreipkitės į techninio aptarnavi
mo centrą.

f f f F f Pado variklio trumpojo jungimo apkrova. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
f F f f F Pado variklio ir valdymo plokštės problema. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F F F f F
Šveitimo bloko pavaros laidų, jungties arba
valdymo plokštės problema.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F f F F f Per didelė srovė šveitimo metu. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F F f F f
Suveikė šveitimo bloko grandinės pertraukiklis. Užgesinkite mašina ir nustatykite grandines

pertraukikli iš naujo. Jei jis suveikia pakarto
tinai, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

f f F f f
Šveitimo galvos judėjimo kliūtis. Paleiskite mašiną iš naujo, kad būtų pašalintas

kodas. Jei gedimo kodas teberodomas, kreip
kitės į techninio aptarnavimo centrą.

f f f f F
Šveitimo bloko pavaros arba dulkių siurblio
variklio ir valdymo plokštės problema.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F F f F F
Dulkių siurblio variklio laidų, jungties arba val
dymo plokštės problema.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F F f F f
Suveikė dulkių siurblio variklio grandinės
pertraukiklis.

Užgesinkite mašiną ir nustatykite grandinės
pertraukiklį iš naujo. Jei jis suveikia pakarto
tinai, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

f F f f f
Dulkių siurblio variklio srovė viršija ribinę vertę. Iš naujo užveskite mašiną. Jei gedimo kodas

teberodomas, kreipkitės į techninio aptarnavi
mo centrą.

f f F F F
Dulkių siurblio variklio srovė ilgą laiką pernelyg
didelė (1 srovės gedimas).

Iš naujo užveskite mašiną. Jei gedimo kodas
teberodomas, kreipkitės į techninio aptarnavi
mo centrą.

f f F F f
Dulkių siurblio variklio srovė ilgą laiką pernelyg
didelė (2 srovės gedimas).

Iš naujo užveskite mašiną. Jei gedimo kodas
teberodomas, kreipkitės į techninio aptarnavi
mo centrą.
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TECHNINIO APTARNAVIMO INDIKATORIAUS KODAI – tęsinys

LED gedimo ko
das: f = blyksi PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

f f F f F
Dulkių siurblio variklio trumpojo jungimo apkro
va.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

f F F F f Važiavimo valdymo plokštės ryšio problema. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F F f f f
Varomojo variklio laidų, jungties arba valdymo
plokštės problema.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

f F f F f
Paleidimo rankena patraukta prieš užvedant
mašiną.

Atleiskite paleidimo rankeną prieš užvesdami
mašiną.

f F F f F Trumpasis varomojo variklio jungimas. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F F f f F
Suveikė varomojo variklio grandinės
pertraukiklis.

Užgesinkite mašiną ir nustatykite grandinės
pertraukiklį iš naujo. Jei jis suveikia pakarto
tinai, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F f F f f Programinės įrangos įkėlimo klaidą. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Vidinio akumuliatoriaus įkroviklio techninio aptarnavimo indikatoriaus kodai:
LED gedimo ko
das: f = blyksi PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

f f f F F Įkroviklio klaidos būsena. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
F f f F F Įkroviklis neprijungtas prie akumuliatoriaus. Patikrinkite laidų jungtis.

F f F F F
Įkroviklis perkaito. Leiskite įkrovikliui atvėsti arba perkelkite jį į

gerai vėdinamą patalpą. Jei problema išlieka,
kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

F f f f F
Nėra įkroviklio ir mašinos ryšio. Paleiskite įkroviklį iš naujo. Jei gedimo kodas

teberodomas, kreipkitės į techninio aptarnavi
mo centrą.

F f f F f
Viršytas didžiausias įkroviklio įkrovimo laikas.
Krovimas nutraukiamas.

Pakeiskite akumuliatorių.
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AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Akumuliatorių tinkamumo laiką riboja įkrovimų skaičius.
Norėdami kuo ilgiau naudoti akumuliatorių, įkraukite jį
tuoj pat, kai tik ims mirksėti akumuliatoriaus įkrovos
lygio raudona lemputė.

PASTABA. Norėdami prailginti akumuliatoriaus
tarnavimo laiką, nepalikite jo išsekusio ilgesnį laiką.
Šiame vadove pateikti nurodymai dėl įkrovimo yra skirti
naudojant su mašina pateiktą akumuliatoriaus įkroviklį.
Draudžiama naudoti kitus akumuliatorių įkroviklius,
kurių netiekia ir nepatvirtino „Tennant“. Jei jūsų
mašinoje yra išorinis akumuliatoriaus įkroviklis,
naudojimo nurodymų ieškokite įkroviklio savininko
vadove. Jei mašina pateikta be įkroviklio, kreipkitės į
pardavėją arba „Tennant“ dėl rekomendacijų, kokį
įkroviklį naudoti.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Dėl nesuderinamų
akumuliatoriaus įkroviklių naudojimo akumuliatorių
galima pažeisti ir sukelti gaisro pavojų.
Jei vidinis akumuliatoriaus įkroviklis nustato gedimą,
mašinoje bus rodomas techninio aptarnavimo kodas.
Žr. TECHNINIO APTARNAVIMO INDIKATORIAUS
KODAI. Išorinio akumuliatoriaus įkroviklio klaidos kodus
žr. su įkrovikliu pateiktame vadove.
Akumuliatoriaus įkroviklio techniniai duomenys:

S ĮKROVIKLIO TIPAS:
- skysto elektrolito (rūgštiniam švino) akumuliatoriui
- sandariam (AGM) akumuliatoriui

S IŠVESTIES ĮTAMPA – 36 V

S IŠVESTIES SROVĖ – 25 A

S AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO GRANDINĖ

S GILUMINIO CIKLO AKUMULIATORIUI ĮKRAUTI

SVARBI PASTABA. Akumuliatoriaus įkroviklis yra
nustatytas įkrauti su mašina pateiktą akumuliatorių. Jei
nuspręsite naudoti kitokio tipo ir galingumo
akumuliatorių (t. y. skysto elektrolito / rūgštinį švino,
sandarų, AGM akumuliatorių ir kt.), turėsite
perprogramuoti mašinos akumuliatoriaus įkrovos
indikatorių (BDI), kad būtų išvengta akumuliatoriaus
pažeidimo. Žr. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO
NUSTATYMAI.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

1. Pastatykite mašiną gerai vėdinamoje patalpoje.

PERSPĖJIMAS. Gaisro arba sprogimo pavojus.
Akumuliatoriai išskiria vandenilio dujas. Gali kilti
sprogimas ar gaisras. Įkraudami, saugokitės kibirkščių
ir atviros liepsnos.

2. Pastatykite mašiną ant lygaus ir sauso paviršiaus,
pasukite raktelį į išjungimo padėtį ir jį ištraukite.

3. Jei mašinoje yra skysto elektrolito / rūgštinis švino
akumuliatorius, prieš įkraudami patikrinkite
elektrolito lygį (27pav.). Lygis turi būti šiek tiek virš
akumuliatoriaus plokštės, kaip parodyta. Jei
skysčio trūksta, įpilkite distiliuoto vandens.
NEPERPILDYKITE. Įkraunant elektrolitas plėsis ir
gali pradėti tekėti per viršų.
Kiekvieną savaite tikrinkite akumuliatoriaus
elektrolito lygį.

Jei jūsų mašinoje yra „HydroLINK“ akumuliatoriaus
papildymo vandeniu sistema, prieš įkraudami
akumuliatorių nepilkite vandens (žr. „„HydroLINK“
akumuliatoriaus papildymo vandeniu sistema“)

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį
akumuliatoriaus aptarnavimą, naudokite reikiamą
asmeninę apsauginę įrangą. Venkite sąlyčio su
akumuliatoriaus rūgštimi.

Akumuliatoriaus plokštelės

PAV. 27

4. Kai naudojamas modelis su vidiniu įkrovikliu,
nuimkite įkroviklio maitinimo laidą nuo laikymo
kablių ir prijunkite jį prie tinkamai įžeminto sieninio
lizdo (28 pav.).

PAV. 28

Kai naudojamas modelis su išoriniu įkrovikliu,
pirmiausia prijunkite įkroviklio nuolatinės srovės
laidą prie mašinos akumuliatoriaus įkroviklio lizdo,
tuomet prijunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą prie tinkamai įžeminto sieninio lizdo (29 pav.).
Norėdami naudojimo nurodymų, žr. išorinio
akumuliatoriaus įkroviklio savininko vadovą.
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SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Kol įkroviklis veikia,
nebandykite atjungti išorinio įkroviklio nuolatinės srovės
laido nuo mašinos lizdo. Gali kilti kibirkštys. Jei
įkrovimą norite nutraukti įkraunant, pirmiausia atjunkite
kintamosios srovės laidą.

PAV. 29
5. Įkroviklis automatiškai pradės krauti ir išsijungs

akumuliatoriui visiškai įsikrovus. Ilgiausias įkrovimo
ciklas gali užtrukti iki 6–10 valandų, atsižvelgiant į
akumuliatoriaus tipą.
Vidinis akumuliatoriaus įkroviklis: kai blyksi visos
penkios akumuliatoriaus įkrovos indikatoriaus
lemputės, įkrovimo ciklas yra baigtas (30 pav.).

PAV. 30
6. Įkrovę akumuliatorių, atjunkite maitinimo tiekimo

laidą ir užvyniokite laidą ant laidą laikančių kablių
(31 pav.).
Kai naudojamas modelis su išoriniu įkrovikliu,
visuomet pirmiausia atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą ir tik tuomet atjunkite įkroviklį nuo
mašinos.

PAV. 31

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO NUSTATYMAI

Akumuliatoriaus įkroviklis yra nustatytas įkrauti su
mašina pateiktą akumuliatorių. Jei nuspręsite naudoti
kitokio tipo ir galingumo akumuliatorių, turėsite
perprogramuoti mašinos akumuliatoriaus įkrovos
indikatorių (BDI), kad būtų išvengta akumuliatoriaus
pažeidimo.
Norėdami perprogramuoti mašiną, susisiekite su
techninio aptarnavimo centru arba užsisakykite
programinės įrangos įdiegimo rinkinį (dalies Nr.
9012788).
Kai naudojamas modelis su vidiniu įkrovikliu, mašinos
perprogramavimo alternatyva yra rankinis vidinio
akumuliatoriaus įkroviklio nustatymų keitimas. Tinkamai
pakeitus vidinio akumuliatoriaus įkroviklio nustatymus
atlikus toliau nurodytas procedūras, mašinos
programinė įranga automatiškai perprogramuoja BDI
naujo tipo akumuliatoriui.
Naudojant mašiną su išoriniu akumuliatoriaus įkrovikliu,
BDI nustatymui pakeisti reikalingas perprogramavimo
rinkinys. Perprogramavę BDI, žr. išorinio įkroviklio
savininko vadovą, kaip pakeisti įkrovimo profilio
nustatymus.
Norėdami pakeisti vidinio akumuliatoriaus įkroviklio
nustatymus:
1. Išvyniokite akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo

laidą.
2. T25 kryžminiu atsuktuvu atsukite du varžtus,

esančius valdymo pulto apačioje, kad galėtumėte
pasiekti akumuliatoriaus įkroviklį (32 pav.).

PAV. 32

3. Atsargiai nulupkite įkroviklio ekrano etiketę, kad
galėtumėte prieiti prie parinkiklio nustatymų (33
pav.).
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PAV. 33

4. Mažu standartiniu atsuktuvu pasukite parinkiklį ties
tinkamu akumuliatoriaus tipu, remdamiesi toliau
pateikta lentele (34 pav.).

PASTABA. Padėtis „0“ naudojama tik užprogramuojant
mašiną gamykloje arba kai naudojamas programinės
įrangos įdiegimo rinkinys. Pakeitus nustatymą „0“, jo
negalima grąžinti į padėtį „0“, nebent mašina
perprogramuojama naudojant programinės įrangos
įdiegimo rinkinį. Kitu atveju, galite pažeisti
akumuliatorių.

PAV. 34

Parinkiklio
padėtis Akumuliatoriaus nustatymų aprašymas

0
Gamyklinis ir programinės įrangos įdie

gimo rinkinio nustatymas

1 Skysto elektrolito, „Trojan“, 180–250 AH
2 Skysto elektrolito, „Trojan“, 260–360 AH

3
Skysto elektrolito, „Enersys“, 200–350

AH

4 AGM, „Discover“, 200–300 AH
5 AGM, „Fullriver“, 200–350 AH
6 Gelinis, „Sonnenschein“, 150–250 AH

5. Iš naujo užklijuokite ekrano etiketę.
6. Uždėkite valdymo pultą.
7. Norėdami nustatyti BDI ties nauju akumuliatoriaus

tipu, prijunkite vidinio akumuliatoriaus įkroviklio
laidą prie elektros lizdo.
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TECHNINĖS PRIEŽIŪROS LENTELĖ

3

4

11

8

2

5

1

6

9

10

7

Intervalas /
valandos

Atsa
kingas
asmuo

Nuoro
da Aprašymas Procedūra

Kasdien O 1 Akumuliatorius Pakraukite
O 2 Šveitimo padas Patikrinkite, pakreipkite arba pakeiskite
O 3 Dulkių surinkimo maišas Patikrinkite, pakeiskite
O 4 Siurbimo žarna Patikrinkite, išvalykite
O 5 Šveitimo bloko dulkių uždanga Patikrinkite valydami sausą grindų apdailą

Kas savaitę O 1 Akumuliatoriaus elektrolito lygis Patikrinkite. Jei skysčio trūksta, įpilkite distiliuo
to vandens.

Kas 50 va
landų

O 5 Šveitimo bloko dulkių uždanga Patikrinkite, ar nepažeista ir ar nesusidėvėjusi
O 6 Šveitimo blokas Nuvalykite suspausto oro srove
O 7 Mašina Nuvalykite drėgna šluoste

Kas 100 va
landų

O 1 „HydroLINK“ akumuliatoriaus papildymo
vandeniu sistema (įsigyjama atskirai)

Patikrinti žarnas ir jungtis, ar neapgadintos ir
nesusidėvėjusios

Kas 200 va
landų

O 1 Akumuliatorius, gnybtai ir laidai Patikrinkite ir nuvalykite
O 8 Dulkių siurblio HEPA filtras (modeliai su akty

vios dulkių kontrolės sistema)
Patikrinkite, išvalykite, pakeiskite

Kas 750
valandų

T 9 Varomasis variklis (savaeigis modelis) Pakeiskite anglinius šepetėlius

Kas 1000
valandų

T 10 Bloko pakėlimo įvorės, 4 taškai Apžiūrėkite ir pakeiskite įvores
T 11 Pado variklis Pakeiskite anglinius šepetėlius

O = operatorius T = apmokyti darbuotojai
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MAŠINOS PRIEŽIŪRA

Siekdami palaikyti gerą mašinos darbinę būklę, tiesiog
laikykitės šių mašinos priežiūros procedūrų.
SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Prieš išlipdami iš mašinos ar
prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, sustokite
ant lygaus paviršiaus, išjunkite mašiną, ištraukite raktelį
ir įjunkite stovėjimo stabdį, jei yra.
SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį mašinos
aptarnavimą, naudokite reikiamą apsauginę įrangą.
Visus remonto darbus turi atlikti apmokyti darbuotojai.

PO KASDIENIO NAUDOJIMO

1. Paverskite šveitimo padą arba uždėkite naują (35
pav.).

PAV. 35

2. Patikrinkite, ar dulkių surinkimo maišas nėra pilnas.
Pakeiskite maišą, kai jis pripildytas iki pusės (36
pav.).

PAV. 36

3. Patikrinkite, ar neužsikimšusi dulkių siurblio žarna.
Jei reikia, išvalykite žarną (37 pav.).

PAV. 37

4. Įkraukite akumuliatorių (38 pav.). Žr.
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS.

VIDINIS ĮKROVIKLIS IŠORINIS ĮKROVIKLIS
PAV. 38

PO SAVAITĖS NAUDOJIMO

Patikrinkite visų akumuliatoriaus skyrių elektrolito lygį
(39 pav.). Žr. AKUMULIATORIAUS PRIEŽIŪRA.

PAV. 39
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KAS 50 NAUDOJIMO VALANDŲ

1. Patikrinkite, ar nenusidėvėjusi ir nepažeista dulkių
uždanga (40 pav.). Jeigu jis nusidėvėjęs arba
pažeistas, pakeiskite.

PAV. 40

2. Jei ant šveitimo bloko ir pado variklio susikaupė
dulkių, nuvalykite jas suspausto oro srove (41
pav.). Maksimalus oro slėgis 100 psi / 690 kPa.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį mašinos
aptarnavimą, naudokite reikiamą apsauginę įrangą.

PAV. 41

3. Nuvalykite išorinį mašinos paviršių universaliu
valikliu ir drėgna šluoste (42 pav.).

PAV. 42

KAS 100 NAUDOJIMO VALANDŲ
Jei mašinoje įmontuota atskirai įsigyjama „HydroLINK“
akumuliatoriaus papildymo vandeniu sistema,
patikrinkite, ar nepažeistos ir nenusidėvėjusios vandens
žarnos (43 pav.). Jei pažeistos, pakeiskite.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį
akumuliatoriaus aptarnavimą, naudokite reikiamą
asmeninę apsauginę įrangą. Venkite sąlyčio su
akumuliatoriaus rūgštimi.

PAV. 43

KAS 200 NAUDOJIMO VALANDŲ
1. Nuvalykite akumuliatorių ir patikrinkite, ar nėra

atsilaisvinusių akumuliatoriaus laido jungčių (žr.
AKUMULIATORIAUS PRIEŽIŪRA).

2. Jei modelyje yra HEPA filtras, pakeiskite jį aktyvios
dulkių surinkimo kontrolės sistema (44 pav.).

PAV. 44
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KAS 1000 NAUDOJIMO VALANDŲ
Patikrinkite, ar nenusidėvėjusios keturios bloko
pakėlimo laikiklio konstrukcijos įvorės (45 pav.).
Sulinkus šveitimo blokui arba esant vibracijai,
pakeiskite įvores.

PAV. 45

VARIKLIO PRIEŽIŪRA
Pakeiskite variklio anglinius šepetėlius, kaip nurodyta.
Kreipkitės į apmokytus darbuotojus, kad pakeistų
anglinius šepetėlius.

Anglinio šepetėlio keitimas Valandos
Varomasis variklis (savaeigis modelis) 750
Pado variklis 1000

AKUMULIATORIAUS PRIEŽIŪRA

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami techninės
priežiūros darbus, sustokite ant lygaus paviršiaus,
išjunkite mašiną, ištraukite raktelį ir įjunkite stovėjimo
stabdį, jei yra.
Akumuliatorių naudojimo trukmė priklauso nuo įkrovimų
skaičiaus. Norėdami kuo ilgiau naudoti akumuliatorių,
įkraukite jį, kai tik ims mirksėti išsekusio
akumuliatoriaus indikatorius. Taip pat naudojant
akumuliatorių labai svarbu palaikyti tinkamą elektrolito
lygį.

Jūsų mašinoje yra „Tennant“ tiekiamas skysto
elektrolito / rūgštinis švino arba sandarus AGM
akumuliatorius.
SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį mašinos
aptarnavimą, naudokite reikiamą apsauginę įrangą.
Venkite sąlyčio su akumuliatoriaus rūgštimi.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį mašinos
aptarnavimą, laikykite visus metalinius daiktus toliau
nuo akumuliatoriaus.

SANDARUS AGM AKUMULIATORIUS
Sandariam AGM akumuliatoriui neatliekama techninė
priežiūra, jiems nereikia jokio dėmesio, išskyrus
reguliarų įkrovimą, aprašytą šiame vadove.

SKYSTO ELEKTROLITO / RŪGŠTINIAI ŠVINO
AKUMULIATORIAI
Skysto elektrolito / rūgštinį švino akumuliatorių reikia
reguliariai įkrauti, kaip aprašyta toliau.

PASTABA. Jei jūsų mašinoje yra „HydroLINK“
akumuliatoriaus papildymo vandeniu sistema, žr.
„HYDROLINK“ AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO
VANDENIU SISTEMA.
Kiekvieną savaite tikrinkite akumuliatoriaus elektrolito
lygį. Elektrolito lygis turi būti šiek tiek virš
akumuliatoriaus plokštės, kaip parodyta (46 pav.). Jei
skysčio trūksta, įpilkite distiliuoto vandens.
NEPERPILDYKITE. Įkraunant elektrolitas plėsis ir gali
pradėti tekėti per viršų.

Prieš kraunant Įkrovus

Elektrolito lygis turi būti šiek
tiek virš akumuliatoriaus
plokštės.

Elektrolito lygis turi būti
šiek tiek žemiau
indikatorinių vamzdelių.

PAV. 46

Kas 200 eksploatavimo valandų patikrinkite, ar
neatsilaisvino akumuliatoriaus jungtys, ir nuvalykite
akumuliatoriaus paviršių, įskaitant gnybtus ir laidų
spaustukus. Naudokite valymo šepetėlį ir stiprų kepimo
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sodos ir vandens mišinį (47 pav.). Valydami nenuimkite
akumuliatoriaus dangtelio.

PAV. 47

„HYDROLINK“ AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO
VANDENIU SISTEMA (ĮSIGYJAMA ATSKIRAI)

Šie nurodymai pateikiami modeliams su „HydroLINK“
akumuliatoriaus papildymo vandeniu sistema.

Atskirai įsigyjama „HydroLINK“ akumuliatoriaus
papildymo vandeniu sistema užtikrina saugų ir paprastą
būdą palaikyti tinkamą elektrolito lygį akumuliatoriuje.
Akumuliatoriaus papildymo vandeniu sistemą taip pat
galima įsigyti kaip rinkinį po pardavimo (dalies Nr.
9010301). Ji išskirtinai sukurta „Trojan“ skysto
elektrolito / rūgštinio švino akumuliatoriams.
SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Atlikdami techninį mašinos
aptarnavimą, naudokite reikiamą apsauginę įrangą.
Venkite sąlyčio su akumuliatoriaus rūgštimi.
Prieš naudodami akumuliatoriaus papildymo vandeniu
sistemą, patikrinkite, ar žarnos ir jungtys nėra pažeistos
arba nusidėvėjusios.
1. Prieš naudodami akumuliatoriaus papildymo

vandeniu sistemą visiškai įkraukite akumuliatorius.
Nepilkite vandens į akumuliatorius prieš įkraudami,
įkraunant elektrolito lygis pakils ir elektrolitas gali
pratekėti per viršų.

2. Įkrovę akumuliatorių, patikrinkite akumuliatoriaus
elektrolito lygio indikatorius, esančius ant
akumuliatoriaus dangčio (48 pav.). Jei lygio
indikatorius yra baltas, įpilkite vandens,
vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais. Jei
lygio indikatoriai yra juodi, elektrolito lygis yra
pakankamas, vandens pilti nereikia.

PAV. 48

3. Nustatykite akumuliatoriaus viduje esančios
kaklelio movos vietą. Nuimkite dulkių dangtelį ir
prijunkite rankinio siurblio žarną (49 pav.).

PAV. 49

4. Kitą rankinio siurblio žarnos galą panardinkite į
distiliuoto vandens butelį (50 pav.).

Distiliuotas
vanduo

PAV. 50
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5. Spauskite rankinio siurblio balionėlį, kol jis bus
tvirtas (51 pav.). Kai akumuliatorius bus pilnas,
lygio indikatoriai ims šviesti juodai.

PAV. 51

6. Įpylę vandens, ant akumuliatoriaus kaklelio
uždėkite dulkių dangtelį ir įdėkite rankinį siurblį į
mašinos akumuliatoriaus skyrių, kad galėtumėte
pasinaudoti ateityje.

MAŠINOS PAKĖLIMAS

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Prieš palikdami mašiną ar
atlikdami jos techninės priežiūros darbus sustokite ant
horizontalaus paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite
raktelį.
Naudokite tik tam skirtas vietas mašinai pakelti (52
pav.). Naudokite domkratą, kuris gali išlaikyti mašinos
svorį. Prieš pakeliant mašiną ją būtina pastatyti ant
lygaus horizontalaus paviršiaus ir užblokuoti ratus.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Kai atliekate mašinos techninę
priežiūrą, kelkite ją tik tam skirtose vietose. Naudokite
keltuvą ar domkratą, išlaikantį mašinos svorį.
Užblokuokite mašiną keltuvo stovais.

52 PAV.

MAŠINOS PAKROVIMAS / IŠKROVIMAS
TRANSPORTUOTI

Transportuodami mašiną priekaba arba sunkvežimiu,
kruopščiai laikykitės toliau pateiktų jos pakrovimo ir
pritvirtinimo procedūrų:
1. Pakelkite šveitimo bloką į transportavimo padėtį,

kad išvengtumėte galimo bloko pažeidimo
pakraunant mašiną į priekabą arba sunkvežimį (53
pav.).

PAV. 53

2. Naudokite tokią nuožulniąją plokštumą, kuri
atlaikytų mašinos ir asmens, kraunančio ją, svorį ir
atsargiai pakraukite mašiną. Neeksploatuokite
mašinos ant didesnio nei 19,5 laipsnių kampo
nuožulniosios plokštumos nuolydžio (54 pav.). Kai
nuožulniosios plokštumos nuolydis yra didesnis nei
19,5 laipsnio, naudokite suktuvą.

SAUGOS ĮSPĖJIMAS. Kai pakraunate / iškraunate
mašiną į / iš priekabos ar sunkvežimio, naudokite
nuožulniąją plokštumą, kuri išlaikytų mašinos ir
operatoriaus svorį.
Neeksploatuokite mašinos ant didesnio nei 19,5
laipsnių kampo nuožulniosios plokštumos nuolydžio.
Naudokite diržus mašinai pritvirtinti prie sunkvežimio
arba priekabos.

19,5 laipsnių kampo nuožulnioji plokštuma

PAV. 54

3. Pakrovus mašiną, pastatykite ją taip, kad jos
priekis remtųsi į priekabos ar sunkvežimio priekį.
Nuleiskite šveitimo bloką ant grindų ir pasukite
raktelį į išjungimo padėtį (55 pav.).
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4. Užblokuokite kiekvieną ratą paremdami kaladėle
(55 pav.).

5. Tvirtinimo diržais pririškite mašinos priekį ir galą,
naudodami keturis tvirtinimo kronšteinus, esančius
ant mašinos rėmo (55 pav.). Ant priekabos arba
sunkvežimio dugno gali tekti sumontuoti tvirtinimo
kronšteinus. Pritvirtinus mašiną, nenaudokite
šveitimo bloko pakėlimo pedalo.

PAV. 55

6. Iškraudami mašiną, atsargiai nuvažiuokite mašina
atgal nuo nuožulniosios plokštumos. Neiškraukite
mašinos važiuodami priekine eiga.

MAŠINOS LAIKYMAS

Prieš pastatant mašiną ilgam laikui reikia atlikti šiuos
veiksmus:
1. Įkraukite akumuliatorių prieš mašinos sandėliavimą,

taip pailgės akumuliatoriaus naudojimo laikas.
Pakartotinai įkraukite akumuliatorių kas 3
mėnesius.

2. Pakelkite šveitimo bloką nuo grindų.
3. Pastatykite mašiną vėsioje, sausoje vietoje.
4. Išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.
PASTABA. Kad neapgadintumėte mašinos, laikykite
patalpoje, kurioje nėra graužikų ir vabzdžių.

PERSPĖJIMAS. Norėdami sumažinti gaisro,
sprogimo, elektros šoko ar asmens sužeidimo pavojų,
saugokite mašiną nuo lietaus, laikykite viduje.
5. Kai laikymo vietos yra mažai, pakelkite šveitimo

bloką, kaip pavaizduota (56 pav.).

PAV. 56



TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

28 Tennant B5/B7 (05-2014)

TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS
PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS
Blyksi techninio aptarnavimo
indikatoriaus simbolis.

Aptiktas mašinos arba vidinio akumu
liatoriaus įkroviklio gedimas

Žr. vadovo skyrių TECHNINIO AP
TARNAVIMO INDIKATORIAUS KO
DAI

Nėra maitinimo Suaktyvintas avarinio sustabdymo
mygtukas

Norėdami nustatyti iš naujo, nuspaus
kite mygtuką

Išsekęs akumuliatorius Įkraukite akumuliatorių
Atsilaisvinęs arba atsijungęs akumulia
toriaus laidas

Tvirtai prijunkite akumuliatoriaus laido
jungtis

Suveikė grandinės pertraukiklis Nustatykite grandinės pertraukiklį iš
naujo

Sugedo užvedimo jungiklis Kreipkitės į techninio aptarnavimo ce
ntrą

Mašina nevažiuoja
(savaeigis modelis)

Aptiktas mašinos gedimas. Žr. vadovo skyrių TECHNINIO AP
TARNAVIMO INDIKATORIAUS KO
DAI

Suveikė grandinės pertraukiklis Nustatykite grandinės pertraukiklį iš
naujo

Variklio ar elektros instaliacijos gedi
mas

Kreipkitės į techninio aptarnavimo ce
ntrą

Nusidėvėję variklio angliniai šepetėliai Kreipkitės į techninio aptarnavimo ce
ntrą

Neveikia pado variklis Suaktyvintas mažos įtampos per
traukiklis

Įkraukite akumuliatorių

Aptiktas pado variklio gedimas. Žr. vadovo skyrių TECHNINIO AP
TARNAVIMO INDIKATORIAUS KO
DAI

Pado variklio ar elektros instaliacijos
gedimas

Kreipkitės į techninio aptarnavimo ce
ntrą

Nusidėvėję variklio angliniai šepetėliai Kreipkitės į techninio aptarnavimo ce
ntrą

Dulkių siurblio variklis neveikia
(modeliai su aktyvaus dulkių suri
nkimo sistema)

Aptiktas dulkių siurblio variklio
gedimas

Žr. vadovo skyrių TECHNINIO AP
TARNAVIMO INDIKATORIAUS KO
DAI

Sugedęs siurblio variklis ar elektros
instaliacija

Kreipkitės į techninio aptarnavimo ce
ntrą

Suveikė dulkių siurblio grandinės per
traukiklis

Iš naujo nuspauskite grandinės per
traukiklio nustatymo mygtuką

Stumiamame modelyje nėra pa
galbinių šepečių

Netinkamai sureguliuotas šveitimo blo
kas

Kreipkitės į techninio aptarnavimo ce
ntrą

Akumuliatoriaus įkroviklis neveiks Akumuliatorius pernelyg išsekęs Pakeiskite akumuliatorių
Aptiktas akumuliatoriaus įkroviklio ge
dimas

Žr. vadovo skyrių TECHNINIO AP
TARNAVIMO INDIKATORIAUS KO
DAI

Sugedęs akumuliatoriaus įkroviklis Pakeiskite įkroviklį
Prastas šveitimo efektyvumas Nusidėvėjęs padas Apverskite arba pakeiskite padą

Pado prispaudimas netinkamas Sureguliuokite pado prispaudimą

Žr. „Pado prispaudimo nustatymas“
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TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS – tęsinys
PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS
Trumpas veikimo laikas Maža akumuliatoriaus įkrova Įkraukite akumuliatorių

Akumuliatoriui reikia atlikti techninę
priežiūrą

Žr. AKUMULIATORIAUS PRIEŽIŪRA.

Sugedęs akumuliatorius arba pasibai
gęs akumuliatoriaus tarnavimo laikas

Pakeiskite akumuliatorių

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius
(BDI) netinkamai užprogramuotas

Žr. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS

Per stiprus pado prispaudimas Sumažinkite pado prispaudimą

Žr. „Pado prispaudimo nustatymas“
Sugedęs akumuliatoriaus įkroviklis Pakeiskite akumuliatoriaus įkroviklį

Mašinų vibracijos Padas ácentrintas netinkamai Nuimkite ir vël ástatykite padà

Netinkamas konkreèiam darbui padas Pakeiskite tinkamu padu

Padas/ðepetys nelygiai nusidëvëjæs Pakeiskite padà

Uþterðtas padas Pakeiskite padà

Bloko pakėlimo įvorės, 4 taškai Apžiūrėkite ir pakeiskite įvores
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B5 BENDRIEJI MAŠINOS MATMENYS / TALPOS / EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

MODELIS B5 (510 mm) stumiamas modelis B5 (510 mm) savaeigis modelis
Ilgis 1499 mm 1499 mm
Plotis 622 mm 622 mm
Aukštis 1092 mm 1092 mm
Svoris 87,5 kg 90 kg
Svoris su akumuliatoriumi 230 kg 259 kg
Valymo plotis 510 mm 510 mm
Našumas (didžiausias) 1500 m2/val. 1900 m2/val.
Našumas (praktiškas) 1200 m2/val. 1670 m2/val.
Šveitimo greitis (kintamas) Pagalbinis padas Maž.: 30 m/min.

Didž.: 60 m/min.

Transportavimo greitis (didž.) Netaikoma Priekiniai varantieji ratai: 73 m/min.
Apsisukimų skaičius: 44 m/min.

Posūkis tarpe (maž.) 1524 mm 1524 mm
Nuolydis (didž.) Šveitimo: 9 %, transportavimo: 19,5 % Šveitimo: 9 %, transportavimo: 19,5 %
Variklis Netaikoma 24 V, 14 A, 363 AG / 27 kW , 271 W
Pado variklis 36 V, 75 A, 2,8 AG maks. / 2,1 kW 36 V, 75 A, 2,8 AG maks. / 2,1 kW
Pado prispaudimas Kintamas Kintamas
Pado greitis 2100 sūkių per min. 2100 sūkių per min.
Dulkių siurblio variklis (aktyvaus dulkių su
rinkimo sistema) 36 V, 5 A, 180 W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180 W / 0,18 kW

HEPA filtras (aktyvaus dulkių surinkimo
sistema) 99,97 % esant 0,3 mikron. 99,97 % esant 0,3 mikron.

Filtravimas (pasyvaus dulkių surinkimo sis
tema) 95 % esant 0,3 mikron. 95 % esant 0,3 mikron.

Dulkių maišo talpa 1,4 l 1,4 l
Mašinos įtampa 36 V nuolatinė srovė 36 V nuolatinė srovė
Akumuliatoriaus galingumas 3–12 V, 185 Ah skysto elektrolito / rūgš

tinio švino (standart.)
3–12 V, 234 Ah AGM
(įsigyjamas atskirai)
3–12 V, 225 Ah skysto elektrolito / rūgš
tinio švino (įsigyjamas atskirai)

3–12 V, 225 Ah skysto elektrolito / rūgš
tinio švino (standart.)
3–12 V, 234 Ah AGM
(įsigyjamas atskirai)

Bendrosios energijos sąnaudos 60 A / 1,9 kw nominal. 60 A / 1,9 kw nominal.
Akumuliatoriaus įkroviklis 220 / 240 V kintamoji srovė, 60 Hz 36 V

nuolatinė srovė, 25 A
220 / 240 V kintamoji srovė, 60 Hz 36 V
nuolatinė srovė, 25 A

Apsaugos klasė IPX3 IPX3
Garso slėgio lygis LpA*
(aktyvaus dulkių surinkimo sistema) 64 dB (A) 64 dB (A)

Garso slėgio lygis LpA*
(pasyvaus dulkių surinkimo sistema) 65 dB (A) 65 dB (A)

Garso neapibrėžtis KpA** 1,1 dB (A) 1,1 dB (A)
Garso galios lygis LwA + neapibrėžtis KwA** 79,7 dB(A) 79,7 dB(A)

Mašinos vibracija – delnas ir ranka*** <2,5 m/sek.2 <2,5 m/sek.2

Darbinė aplinkos temperatūra Maž.: 32 F / 0 C, Didž.: 110 F / 43 C Maž.: 32 F / 0 C , Didž.: 110 F / 43 C

Vertės pagal * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.
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B7 BENDRIEJI MAŠINOS MATMENYS / TALPOS / EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

MODELIS B7 (610 mm) savaeigis modelis B7 (690 mm) savaeigis modelis
Ilgis 1562 mm 1602 mm
Plotis 762 mm 800 mm
Aukštis 1092 mm 1092 mm
Svoris 111,5 kg 115 kg
Svoris su akumuliatoriumi 279 kg 362 kg
Valymo plotis 610 mm 690 mm
Našumas (didžiausias) 2200 m2/val. 2500 m2/val.
Našumas (praktiškas) 2000 m2/val. 2300 m2/val.
Šveitimo greitis (kintamas) Maž.: 30 m/min.

Didž.: 60 m/min.
Maž.: 30 m/min.
Didž.: 60 m/min.

Transportavimo greitis (didž.) Priekiniai varantieji ratai: 73 m/min.
Apsisukimų skaičius: 44 m/min.

Priekiniai varantieji ratai: 73 m/min.
Apsisukimų skaičius: 44 m/min.

Posūkis tarpe (maž.) 1588 mm 1626 mm
Nuolydis (didž.) Šveitimo: 9 %, transportavimo: 19,5 % Šveitimo: 9 %, transportavimo: 19,5 %
Variklis 24 V, 14 A, 363 AG / 27 kW , 271 W 24 V, 14 A, 363 AG / 27 kW , 271 W
Pado variklis 37 V, 90 A, 3,6 AG maks. / 2,6 kW 37 V, 90 A, 3,6 AG maks. / 2,6 kW
Pado prispaudimas Kintamas Kintamas
Pado greitis 1875 sūkių per min. 1875 sūkių per min.
Dulkių siurblio variklis (aktyvaus dulkių su
rinkimo sistema) 36 V, 5 A, 180 W / 0,18 kW 36 V, 5 A, 180 W / 0,18 kW

HEPA filtras (aktyvaus dulkių surinkimo
sistema) 99,97 % esant 0,3 mikron. 99,97 % esant 0,3 mikron.

Filtravimas (pasyvaus dulkių surinkimo sis
tema) 95 % esant 0,3 mikron. 95 % esant 0,3 mikron.

Dulkių maišo talpa 1,4 l 1,4 l
Mašinos įtampa 36 V nuolatinė srovė 36 V nuolatinė srovė
Akumuliatoriaus galingumas 6–6 V, 240 Ah skysto elektrolito / rūgš

tinio švino (standart.)
6–6 V, 312 Ah AGM (įsigyjamas atskirai)
6–6 V, 360 Ah skysto elektrolito / rūgš
tinio švino (įsigyjamas atskirai)

6–6 V, 330 Ah skysto elektrolito / rūgš
tinio švino (standart.)
6–6 V, 312 Ah AGM (įsigyjamas atskirai)
6–6 V, 360 Ah skysto elektrolito / rūgš
tinio švino (įsigyjamas atskirai)

Bendrosios energijos sąnaudos 75 A / 2,4 kw nominal. 75 A / 2,4 kw nominal.
Akumuliatoriaus įkroviklis 220 / 240 V kintamoji srovė, 60 Hz 36 V

nuolatinė srovė, 25 A
220 / 240 V kintamoji srovė, 60 Hz 36 V
nuolatinė srovė, 25 A

Apsaugos klasė IPX3 IPX3
Garso slėgio lygis LpA*
(aktyvaus dulkių surinkimo sistema) 63 dB (A) 63 dB (A)

Garso slėgio lygis LpA*
(pasyvaus dulkių surinkimo sistema) 65 dB (A) 65 dB (A)

Garso neapibrėžtis KpA** 1,1 dB (A) 1,1 dB (A)
Garso slėgio lygis LpA** 64 dB (A) 64 dB (A)

Mašinos vibracija – delnas ir ranka*** <2,5 m/sek.2 <2,5 m/sek.2

Darbinė aplinkos temperatūra Maž.: 32 F / 0 C, Didž.: 110 F / 43 C Maž.: 32 F / 0 C , Didž.: 110 F / 43 C

Vertės pagal * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72

Techniniai duomenys gali būti pakeisti nepranešus.
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B5 MAŠINOS MATMENYS

622 mm

1499 mm

1092 mm
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B7 MAŠINOS MATMENYS

762 mm
(610 mm modelis)

1092 mm

800 mm
(690 mm modelis)

1602 mm
(690 mm modelis)

1.562 mm
(610 mm modelis)
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